
Gisele Hatschbach Bittencourt

Prefácio
Romeu Felipe Bacellar Filho

RESPONSABILIDADE 
EXTRACONTRATUAL DO 

ESTADO

Área específica
Direito Administrativo

Áreas afins
Direito Administrativo, Direito Constitucional 

e Direito Processual Civil

184 páginas
ISBN 978-85-7700-336-5
Formato: 14,5x21,5 cm

“É sempre importante relembrar que o Estado é uma síntese patrimonial de todos nós e que suas tarefas 
não resultariam exitosas sem a compreensão de que seus objetivos finalísticos haverão de estar sempre 
ligados à ideia do bem comum. Sem perder de vista esse postulado, a autora, com a naturalidade própria 
dos que verdadeiramente se aprofundam na pesquisa, transita sobre as várias vertentes da responsabilidade 
do Estado.

(...)
Estas breves considerações são feitas em homenagem ao precioso trabalho objeto do presente prefácio. 

Necessário, contudo, referir que muito além das lições veiculadas pela obra, é dada ao público leitor a 
oportunidade de avaliar o esforço despendido pela autora, digno de todos os encômios, em proceder a 
uma das mais eficientes sistematizações sobre o tema, não se eximindo, quando necessário, de assumir 
uma postura crítica e propositiva, temperos indispensáveis em qualquer trabalho acadêmico.”
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